Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
∆.T. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/02
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30.06.2003

30.06.2002

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

30.06.2003

30.06.2002

6.473.820,95
104.563.527,48
57.834.579,69
46.728.947,79
571.002,51
47.299.950,30
20.317.480,21
54.110.430,26
3.199.496,25
41.378,46
1.333.190,78
79.001.975,96

4.144.885,42
98.776.743,28
57.317.762,40
41.458.980,88
415.743,85
41.874.724,73
22.362.923,32
52.472.975,08
3.150.074,93
41.378,46
1.682.243,01
79.709.594,80

16.420.800,00
23.304.743,09
2.795.762,70
10.440.781,87

16.420.800,00
23.485.569,00
2.871.157,30
10.424.543,49

1.457.655,53

1.299.933,93

3.987.389,81

2.384.655,47

1.Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
2.∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
3.∆ιαφορές αναπροσ.-Επιχορηγ. επενδύσεων
4.Αποθεµατικά κεφάλαια
5.Αποτέλεσµα περιόδου
2.241.960,27
5α.Αναµορφώσεις ενοποίησης περιόδο
(784.304,74)
6.Αποτελέσµατα προηγ.χρησεων
(64.101.398,82)
6α.Αναµορφώσεις ενοποίησης προηγ.χρήσεων
31.716.406,59
7.∆ιαφορές ενοποίησης
8.∆ικαιώµατα µειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
9.Προβλέψεις ∆ιάφορες
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
10.Μακρ/σµες υποχρ/σεις
11.Βραχ/σµες υποχρ/σεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
12.Μεταβατικοί λογ/σµοι Παθητικού

(32.384.992,23)
3.302.073,42
17.499.571,17
42.836.395,55
14.163,84
14.163,84
20.530.463,15
73.286.613,10
93.817.076,25
95.501,38

(32.072.304,21)
5.104.469,83
16.373.389,99
43.907.559,33
241.665,46
241.665,46
8.271.790,56
74.286.619,35
82.558.409,91
1.406.225,72

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

136.763.137,02

128.113.860,42

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

136.763.137,02

128.113.860,42

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
Χρεωστικοί

119.570.286,15

111.034.592,47

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
Πιστωτικοί

119.570.286,15

111.034.592,47

1.∆απάνες πολυετούς αποσβ.(αναποσβ.αξια
2.Πάγιο Ενεργητικό
Μείον: Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη άξια
3.Συµµετοχές & λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
4.Αποθέµατα
5.Πελάτες-Αξιόγραφα
6.Λοιπές απαιτήσεις
7.Χρεόγραφα
8.∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

9.Μεταβατικοί λογ/σµοι Ενεργητικού

Κύκλος εργασιών
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτ/σµατα εκµετ/σης
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµ/σης
Σύνολο
Μείον: Έξοδα διοικ.λειτουργίας
Έξοδα λειτ/γιας διαθέσεως
Χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα
Καθαρά αποτ/σµατα εκµ/σεως
Πλέον: Ανόργανα έσοδα-κέρδη
Μείον: Ανόργανα έξοδα-ζηµίες
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων
Μείον: Οι κοστολογηθείσες
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον: Αναλογία µετόχων µειοψηφίας
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 30/06/2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003)
30.06.2003
102,95%
38.009.484,81
20.227.415,06
17.782.069,75
243.662,53
18.025.732,28
Σ. Λειτ.
13.413.212,73
2.789.132,74
-8,54%
10.624.079,99
ΕΒΙ∆ΤΑ
6.707.707,74
1.803.104,97
2.809.414,58
9,05%
2.809.414,58
ΕΒΙΤ
4.612.519,55
370.529,04
40,67%
664.993,99
2.514.949,63
2.095.188,19
2.095.188,19
1.773.891,55
125,23%
2.514.949,63
1.057.294,10
1.457.655,53

14.666.451,76
6.151.038,66
3.279.020,13

30.06.2002
36.920.303,25
19.164.540,47
17.755.762,78
189.709,11
17.945.471,89
3.326.995,45
11.339.456,31
1.968.718,05
1.310.302,08
1.484.007,48
786.048,76
2.872.018,53
2.872.018,53
2.008.260,80
708.328,00
1.299.932,80

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.Οι εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε 30.06.2003 είναι οι εξής:
α) Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε., β) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., γ) ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.,
δ) ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε., ε) ΜΙ∆ΑΣ Α.Ε. , στ) EURODRINKS A.E. και ζ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
2.Σε πάγια των εταιριών του οµίλου έχουν εγγραφεί (πολλαπλές εγγραφές) υποθήκες-προσηµειώσεις συνολικού ύψους 161,29 εκατ.ευρω
3.Ακολουθηθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη περίοδο.
4.Αναµορφώθηκαν µερικά κονδύλια του εξαµήνου 2002 για να είναι συγκρίσιµα µε το εξάµηνο 2003.
5.Απασχολουµενο προσωπικό 520 άτοµα.

Ελευθέριο Κορδελιό, 11 Ιουλίου 2003
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
Α.∆.Τ. Π 419572

ΜΑΡΙΝΑ Σ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ
Α∆Τ Χ 170566

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ε.ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 0012678

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της«Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ»
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Ν.2533/1997, εφαρµόζοντας στα πλαίσια των αρχών και
κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές
οικονοµικές καταστάσεις της «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ», που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2003 µέχρι 30.06.2003, δεν περιέχουν
ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα, της ανωτέρω
µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στα «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» περιλαµβάνεται
µε αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.433.311,57 ευρώ µέρος δαπανών προώθησης προϊόντων θυγατρικών εταιρειών µε το οποίο δεν επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 2)
Εταιρείες του Οµίλου, στην κλειόµενη περίοδο, δεν διενήργησαν τακτικές αποσβέσεις ύψους 1.407.071,18 ευρώ. Επίσης, κατά τις προηγούµενες χρήσεις, θυγατρικές εταιρείες δεν είχαν
διενεργήσει τακτικές αποσβέσεις σε µέρος των παγίων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης ύψους 16.249.159,84 ευρώ. Στα πάγια στοιχεία θυγατρικής εταιρείας περιλαµβάνονται περιουσιακά
στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 2.652.622,20 ευρώ, τα οποία είτε δεν χρησιµοποιούνται, είτε είναι εγκατεστηµένα σε χώρους όπου η παραγωγική διαδικασία έχει σταµατήσει από µακρού
χρόνου. Για την ενδεχόµενη απαξίωση των παγίων αυτών δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη εκτιµώµενου ύψους 1.326.311,10 ευρώ σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. 3)
Στις απαιτήσεις των εταιρειών του Οµίλου περιλαµβάνονται επισφαλείς-επίδικες καθώς και λοιπές σε καθυστέρηση απαιτήσεις ύψους 11.144.558,18 ευρώ, για τις οποίες έχουν γίνει
προβλέψεις πιθανής απώλειας ύψους 301.678,65 ευρώ. Οι προβλέψεις αυτές, για να είναι επαρκείς, θα έπρεπε να είναι µεγαλύτερες κατά 7.590.015,67 ευρώ. Από το ποσό αυτό, ποσό
46.700,26 ευρώ αφορά στην κλειόµενη περίοδο. Επίσης, δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού 2.176.776,54 ευρώ, σε βάρος των αποτελεσµάτων, για πιθανή απαξίωση ακίνητων
αποθεµάτων θυγατρικής εταιρείας. Από το ποσό αυτό, ποσό 366.909,88 ευρώ αφορά στην κλειόµενη περίοδο. 4) Στους Μεταβατικούς λογαριασµούς Ενεργητικού περιλαµβάνονται
φορολογικές επιβαρύνσεις ποσού 469.157,12 ευρώ που είχαν προκύψει από φορολογικό έλεγχο θυγατρικών εταιρειών για προηγούµενες χρήσεις. Το ποσό αυτό θα επιβαρύνει τα
αποτελέσµατα επόµενων περιόδων στις οποίες θα καταβληθεί. 5) ∆εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για προσαυξήσεις ύψους 512.440,24 ευρώ που αναλογούν σε ληξιπρόθεσµες οφειλές
θυγατρικής εταιρείας από φόρους-τέλη. Από το ποσό αυτό ποσό 186.965,23 ευρώ αφορά στην κλειόµενη περίοδο. 6) Οι εταιρείες του Οµίλου βασιζόµενες στην υπ’ αριθ.205/1988
γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των νοµικών συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για
συνταξιοδότηση το συνολικό ύψος της οποίας, στην περίπτωση που σχηµατιζόταν, θα ανερχόταν σε 3.000.948,00 ευρώ. Από το ποσό αυτό, ποσό 125.227,74 ευρώ αφορά στην κλειόµενη
περίοδο. 7) Για τις εταιρείες του Οµίλου «ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.», «ΜΙ∆ΑΣ Α.Ε.» και «EURODRINKS Α.Ε.», συντρέχει η εφαρµογή του άρθρου 47 και περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 48 παρ.1γ
του Κ.Ν. 2190/1920. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
κωδ. Ν.2190/20 και αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρείας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να
επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 30.06.2003,
καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η
µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2003
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ∆. ΦΛΩΡΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.

